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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0411),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0116/2016),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętą wraz z 
decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w 
sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji1,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2019),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15.
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UZASADNIENIE

W ostatnich latach znaczący wpływ na Jordanię miała niestabilna sytuacja panująca w regionie, 
zwłaszcza w sąsiadujących z nią Iraku i Syrii. Te niepokoje w regionie odbiły się bardzo 
niekorzystnie na wewnętrznej stabilności kraju.

Konflikt w Syrii wpłynął na sytuację w Jordanii nie tylko poprzez zakłócenie wymiany 
handlowej z Syrią i wymiany prowadzonej przez jej terytorium, ale również dlatego, że 
spowodował napływ do Jordanii około 1,3 mln uchodźców syryjskich (zgodnie z szacunkami 
władz Jordanii), spośród których Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 
Uchodźców (UNHCR) zarejestrowało 660 330 osób (dane na dzień 4 sierpnia 2019 r.). Jordania 
przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek inny kraj arabski. Tak duży napływ uchodźców 
z Syrii do Jordanii zwiększył presję na sytuację budżetową, usługi publiczne i infrastrukturę 
tego państwa, a także – jak można się było spodziewać – wpłynął na utrzymanie dość 
wysokiego tempa wzrostu demograficznego.

W szczególności Jordania realizuje swoje zobowiązania w ramach porozumienia między UE a 
Jordanią w sprawie dostępu syryjskich uchodźców do przystępnej cenowo publicznej opieki 
zdrowotnej i rynku pracy, aby zapewnić im godne życie, mimo wyzwań, którymi wciąż należy 
się zająć.

Stabilność Jordanii ma zatem zasadnicze znaczenie dla zapobieżenia implozji sytuacji na 
Bliskim Wschodzie związanej z dramatycznym kryzysem uchodźczym.

Należy również podkreślić stałe zaangażowanie Jordanii w walkę z terroryzmem islamskim, co 
jest bezwzględnym priorytetem UE, jej państw członkowskich i partnerów międzynarodowych, 
poprzez systematyczne działania i zaostrzenie przepisów antyterrorystycznych.

Zasadniczo odpowiednie działania polityczne i otrzymane wsparcie międzynarodowe 
pozwoliły temu krajowi utrzymać pewną stabilność i kontynuować proces demokratyzacji. 
Jednakże gospodarka Jordanii pozostaje podatna na wstrząsy zewnętrzne, o czym świadczy 
fakt, że realny wzrost gospodarczy spadł do 1,9 % w 2018 r., co stanowi najniższy poziom od 
1996 r., podczas gdy bezrobocie wzrosło do 19 % na początku 2019 r., a inwestycje zagraniczne 
gwałtownie spadły.  

Można było również zaobserwować wysiłki podejmowane przez Jordanię w zakresie ochrony 
praw podstawowych i wolności do tego stopnia, że Jordanię można teraz uznać za jedno z 
najbardziej demokratycznych państw na Bliskim Wschodzie.

Podejście do poszanowania praw człowieka jest w Jordanii jednym z najbardziej 
kompleksowych i usystematyzowanych na Bliskim Wschodzie. Sytuacja ta, która ciągle 
ewoluuje, wynika również ze skuteczności wykorzystania przez władze Jordanii dwóch 
poprzednich programów pomocy makrofinansowej zapewnionych przez Unię Europejską. 
Pomogły one nie tylko ustabilizować sytuację gospodarczą kraju, ale także umożliwiły postęp 
społeczny i cywilizacyjny w Jordanii, zwłaszcza w zakresie praw kobiet, czego dowodem jest 
reforma krajowego kodeksu karnego, w którym uznano potrzebę większej ochrony kobiet 
będących ofiarami przemocy.
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Wreszcie, co ważne, dzięki postępowi we wzajemnym otwarciu rynku, istnienie stabilnego 
finansowo partnera zagranicznego jest również gwarancją dla przedsiębiorstw z UE, dla 
których, dzięki umowom zawartym w ostatnich latach, mogą pojawić się lepsze możliwości w 
zakresie handlu, przedsiębiorczości i inwestycji w Jordanii.

W tym kontekście uważamy, że Jordania okazała się krajem godnym takiej dalszej pomocy 
finansowej ze strony UE.

W dniu 11 lipca 2019 r. Jordania zwróciła się z oficjalnym wnioskiem o pomoc 
makrofinansową ze strony UE w kwocie 500 mln EUR, jak zapowiedziano podczas posiedzenia 
Rady Stowarzyszenia UE–Jordania w dniu 26 czerwca 2019 r. 

W świetle tego wniosku Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie wniosek w sprawie 
udzielenia wnioskowanej pomocy makrofinansowej w formie pożyczek wypłacanych w trzech 
transzach.  

Proponowana pomoc makrofinansowa byłaby trzecią pomocą makrofinansową przyznaną 
Jordanii. Byłoby to następne wsparcie po programie pomocy makrofinansowej I na kwotę 180 
mln EUR w formie pożyczek, który został przyjęty przez Parlament i Radę w grudniu 2013 r. 
i ukończony w październiku 2015 r., oraz programie pomocy makrofinansowej II na kwotę 200 
mln EUR w formie pożyczek, przyjętym w grudniu 2016 r. i ukończonym w lipcu 2019 r. 

Trzeci program pomocy makrofinansowej jest częścią szerszych wysiłków UE i innych 
międzynarodowych darczyńców, uzgodnionych na konferencji poświęconej inicjatywie 
londyńskiej, która odbyła się w lutym 2019 r., w celu ponownego potwierdzenia zamiaru 
wspierania wysiłków Jordanii na rzecz utrzymania stabilności wewnętrznej i zwiększenia 
perspektyw wzrostu. 

Istotne jest, aby w protokole ustaleń, który ma być negocjowany przez Komisję i władze 
Jordanii, stwierdzono, że udzielona pomoc, która jest większa niż dwie poprzednie, powinna 
być również skutecznie ukierunkowana na wspieranie rozwoju inwestycji i projektów 
przedsiębiorców w tym kraju, a także przewidywać okresowe monitorowanie faktycznego 
wykorzystania funduszy.

Z powyższych powodów sprawozdawczyni jest zdania, że wnioskowana pomoc 
makrofinansowa stanowi właściwą interwencję.


